Sexta-Feira, 24 de Janeiro de 2020

Número 17

PARTE L - CONTRATOS PÚBLICOS

MUNICÍPIO DE AROUCA

Anúncio de procedimento n.º 762/2020

NIF e designação da entidade adjudicante:
506808122 - Município de Arouca
Alienação de material lenhoso do Parque Florestal de Santa Luzia
1 - Entidade pública alienante: Município de Arouca, sito na Praça do Município, 4544-001 Arouca, com os números de telefone: 256
940 220 e de fax: 256 943 045, endereço eletrónico: geral@cm-arouca.pt
2 - Objeto do concurso público: alienação de um lote de material lenhoso, localizado no Parque Florestal de Santa Luzia, sito na União
de Freguesias Arouca e Burgo. Inclui o corte raso de eucalipto, a rechega, a carga e transporte do material lenhoso.
3 - Consulta das peças do procedimento: As peças do presente procedimento encontram-se disponíveis na página da Internet da Câmara
Municipal de Arouca (www.cm-arouca.pt), podendo ainda ser consultadas na Divisão de Planeamento e Obras, sita na morada indicada
no n.º 1, durante o horário de expediente (entre as 9:00 e as 12:30 horas e entre as 14:00 e as 17:30 horas), desde o dia da publicitação do
concurso, até ao termo do prazo fixado para a entrega das propostas.
4 - Data limite e modo de apresentação de propostas: As propostas deverão ser remetidas por correio, sob registo e com aviso de receção
ou entregues por mão própria, pelos concorrentes ou seus representantes, contra recibo, devendo as mesmas, em qualquer dos casos, dar
entrada na Câmara Municipal de Arouca, na morada indicada no n.º 1, até às 17:30 horas do dia 5 de fevereiro de 2020.
5 - Data, hora e local do ato público: O ato público de abertura das propostas iniciar-se-á às 10:30 horas do dia 6 de fevereiro de 2020 e
terá lugar no Edifício dos Paços do Concelho, sito na morada indicada no n.º 1.
6 - Critério de adjudicação: A adjudicação será feita ao concorrente que apresentar o preço mais elevado.
7 - Preço Base - O preço mínimo a considerar é de 15.000,00 euros
22 de janeiro de 2020
Presidente da Câmara
Margarida Maria de Sousa Correia Belém
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